اﻟﻣﺎدة85 :

قرار وزﻳر
رقم 1/612 :

ﺗﺎرﻳﺦ 2006/5/31 :

اﻟﻣوﺿوع :ﺗﺣدﻳد ﻣﻬﻝ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ.
إن وزﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم رﻗم  14953ﺗﺎرﻳﺦ ) 2005/7/19ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ(،
ً
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻹﺷﺗراﻋﻲ رﻗم  59/111وﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ ﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻟﻔﻘرة  2ﻣن اﻟﻣﺎدة ) 4ﺗﻧظﻳم اﻹدارات
ً
اﻟﻌﺎﻣﺔ(،

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣدﻳرﻳﺔ اﻟواردات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﻬﻳﻝ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن وﺗوﺣﻳد اﻹﺟراءات ﻟدى ﻣﺧﺗﻠف
ً
اﻟوﺣدات اﻟﺿرﻳﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ،
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺗراح ﻣدﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎم،
ً

ﻳﻘـــرر ﻣﺎ ﻳﺄﺗـــﻲ :

اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗﺣدد ﻣﻬﻝ إﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
نوع المعاملة
طلب قيمة تأجيرية لقسم
طلب قيمة تأجيرية لعقار غير مفرز
المعامالت موضوع
براءة ذمة لقسم
العالقة المباشرة مع المواطنين براءة ذمة لعقار غير مفرز
تصريح إنشاءات جديدة أو محورة أو مضافة
طلب اإلفادة عن تقسيمات وبدالت إيجار
تصريح إفراز عقار مبني أو غير مبني
تصريح تنزيل سكن المالك
تصريح شغور
تصريح إنتھاء شغور
تصريح تغيير إشغال
تصريح تكليف مشتري
المعامالت األخرى
تصريح معلومات عن التأجير غير مسجل في البلدية
إعتراضات على القيمة التأجيرية
إعتراضات على األخطاء المادية
إعتراضات على الضرائب التصاعدية
تصريح إحتالل وطلب وقف الضريبة

أيام العمل
7
10
7
10
12
8
8
15
15
15
15
8
15
15
30
40
15

15
تصريح إعفاء
15
تصريح ھدم أبنية أو تخريبھا
15
طلب إخراج عن نطاق الضريبة
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :إن اﻟﻣﻬﻝ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ وﺗﺑدأ ﻣن
اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠم ،وﺗﺳﻠم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ اﻟﻳوم
اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺗﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻝ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺗﻌﺗﻣد اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟدى ﻗﻠم اﻟوﺣدة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ:
أ -ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ رﺋﻳس اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟداﺋرة أن ﻳﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳﺗم إﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ
اﻟﻣراﻗﺑﻳن ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺻﺑﺎح اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻠم.

ب -ﻳراﺟﻊ اﻟﻣراﻗب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗواﻓرة ﻟدى اﻟوﺣدة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﻓﻲ
ﺣﺎﻝ إﺿطر إﻟﻰ طﻠب ﻣﺳﺗﻧدات إﺿﺎﻓﻳﺔ ،ﻳﻘوم ﺑﺈﻋداد طﻠب ﺧطﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات
اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗدﻋﻳﻬﺎ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳوﻗﻌﻪ اﻟﻣراﻗب اﻟرﺋﻳﺳﻲ وﻳﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻗﻠم ﻓرع ﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺷرة واﻟﻧﺻف ظﻬ اًر ﻣن اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻠم.

ﺑﻧﺎء ﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ
ج-إذا ﺗطﻠب إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﺟراء اﻟﻛﺷف اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر ،ﻓﺈن ذﻟك ﻳﺗم ً
ﻣن رﺋﻳس اﻟوﺣدة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
د -ﻳﺳﺟﻝ ﻓرع ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ وﻳﻘوم ﺑﺎﻹﺗﺻﺎﻝ ﺑﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻳوم ﻹﺑﻼﻏﻪ اﻟﻣطﻠوب.
ﻫـ-ﻋﻧد ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻣن ﻗﺑﻝ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻟدى ﻓرع ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن
وﺗﺳﻠﻣﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻳوم إﻟﻰ اﻟﻣراﻗب اﻟﻣﺧﺗص.

و -ﺗﺑدأ اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ﻣن اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺗﻼم اﻟﻣراﻗب
ﻟﻠﻣﺳﺗﻧدات اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.

اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ :

أ -إن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟواﺟب ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻧوع ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 طﻠب ﻣوﻗﻊ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ أو وﻛﻳﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟو ازرة

ﺑﻧﺎء ﻟطﻠب ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﻧﻣﺎذج ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣددة
أو ً
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟو ازرة.

 ﺻورة ﻋن إﻓﺎدة ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺣدﻳﺛﺔ أو ﺻورة ﻋن ﺳﻧد اﻟﺗﻣﻠﻳك أو ﻋﻠم وﺧﺑر ﻣن ﻣﺧﺗﺎر
اﻟﻣﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ﻏﻳر اﻟﻣﻣﺳوﺣﺔ ﻣﺻدق ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﻘﺎم.

 وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺻدﻗﺔ ﻟدى اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻌدﻝ إذا ﻛﺎن ﻣﻘدم اﻟطﻠب وﻛﻳﻼً.

 ﺻورة ﻋن اﻟﻬوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ )ﻣﺎﻟك ،ﻣﺳﺗﺛﻣر ،ﻣﺷﺗري( ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم
ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺷﺧﺻﻲ )م (11اﻟذي ﻳﻣﻛن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺟﺎﻧﺎً ﻣن ﻓرع ﺧدﻣﺔ

اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن إذا ﻟم ﻳﻛن ﻟدﻳﻪ رﻗم ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺷﺧﺻﻲ ﻟدى و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي )ﻣؤﺳﺳﺔ ،ﺷرﻛﺔ (... ،ﻓﻌﻠﻳﻪ اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻓرع ﺧدﻣﺔ
اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﻓﻲ ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ ﻟﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إذا ﻟم ﻳﻛن ﻟدﻳﻪ رﻗم ﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺷﺧﺻﻲ.
ب -ﻳﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ووﻓﻘﺎً ﻟﻛﻝ ﻧوع ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

 -1طﻠب ﻗﻳﻣﺔ ﺗﺄﺟﻳرﻳﺔ ﻟﻘﺳم – طﻠب ﻗﻳﻣﺔ ﺗﺄﺟﻳرﻳﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻏﻳر ﻣﻔرز
 ﺻورة ﻋن ﻋﻘد اﻟﺑﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻓﻰ رﺳم اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟودﻩ.
 ﺻورة ﻋن ﻋﻘد اﻹﻳﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗوﻓﻰ رﺳم اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟودﻩ.
 إﻓﺎدة ﻛﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم ورود اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.
 ﺗﺻرﻳﺢ ﻣﺣﺗوﻳﺎت ٕواﺷﻐﺎﻝ.

 -2ﺑراءة ذﻣﺔ ﻟﻘﺳم – ﺑراءة ذﻣﺔ ﻟﻌﻘﺎر ﻏﻳر ﻣﻔرز
 ﺗﺻرﻳﺢ ﻣﺣﺗوﻳﺎت ٕواﺷﻐﺎﻝ.

 ﺻورة ﻋن ﻗرار ﺗﻌوﻳض اﻹﺳﺗﻣﻼك إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻗﺑض ﺗﻌوﻳض إﺳﺗﻣﻼك.

 -3ﺗﺻرﻳﺢ إﻧﺷﺎءات ﺟدﻳدة أو ﻣﺣورة أو ﻣﺿﺎﻓﺔ

 ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻣن اﻟﺑﻠدﻳﺔ ﻋن رﺧﺻﺔ وﺧراﺋط اﻟﺑﻧﺎء وﻣﺳﺎﺣﺎﺗﻪ.
 ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن ﺧراﺋط ﻣﺷروع اﻹﻓراز ﺗﺑﻳن اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت.
 ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻣن اﻟﺑﻠدﻳﺔ ﻋن رﺧﺻﺔ اﻹﺷﻐﺎﻝ واﻹﺳﻛﺎن إذا ﺗوﻓرت.
 ﺻورة ﻋن ﻋﻘود أو إﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟودﻫﺎ.

 أي ﻣﺳﺗﻧدات ﺗﺑﻳن ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺟﺎز واﻹﺷﻐﺎﻝ )إﺷﺗراك ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء ،إﻓﺎدة إﻧﺟﺎز
ﺑﻧﺎء ﻣن اﻟﺑﻠدﻳﺔ. (....

 -4طﻠب اﻹﻓﺎدة ﻋن ﺗﻘﺳﻳﻣﺎت وﺑدﻻت إﻳﺟﺎر
 ﺻورة ﻋن ﻋﻘد اﻹﻳﺟﺎر .

 -2ﺗﺻرﻳﺢ إﻓراز ﻋﻘﺎر ﻣﺑﻧﻲ أو ﻏﻳر ﻣﺑﻧﻲ
 ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻدﻗﺔ ﻣن داﺋرة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋن ﺧرﻳطﺔ اﻹﻓراز اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ.

 ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻدﻗﺔ ﻣن اﻟدواﺋر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋن ﻣﺣﺿر اﻹﻓراز.

 -3ﺗﺻرﻳﺢ ﺗﻧزﻳﻝ ﺳﻛن اﻟﻣﺎﻟك

 راﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد –أ -ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ.

 -4ﺗﺻرﻳﺢ ﺷﻐور

 إﻓﺎدة ﺑﻠدﻳﺔ أو إﻓﺎدة ﻣﺧﺗﺎر ﻣﺻدﻗﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻘرى اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻠدﻳﺎت
ﺗﺑﻳن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺷﻐور.
 ﺣﻛم ﺑﺈﺧﻼء اﻟﻣﺄﺟور أو ﺗﻧﺎزﻝ ﻋن اﻟﻣﺄﺟور ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟودﻩ.
 إﻓﺎدة ﻛﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم ورود اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

 -5ﺗﺻرﻳﺢ إﻧﺗﻬﺎء ﺷﻐور

 ﺻورة ﻋن ﻋﻘد اﻹﻳﺟﺎر.

 إﻓﺎدة ﺑﻠدﻳﺔ أو إﻓﺎدة ﻣﺧﺗﺎر ﻣﺻدﻗﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻘرى اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻠدﻳﺎت أو
إﻳﺻﺎﻻت ﻛﻬرﺑﺎء ﻋن ﻓﺗرة اﻟﺷﻐور أو أي ﻣﺳﺗﻧد آﺧر ﻳﺛﺑت ﺗﺎرﻳﺦ ﺑدء اﻹﺷﻐﺎﻝ.

 -6ﺗﺻرﻳﺢ ﺗﻐﻳﻳر إﺷﻐﺎﻝ

 ﻋﻘد إﻳﺟﺎر اﻟﺷﺎﻏﻝ اﻟﺟدﻳد ﻓﻲ ﺣﺎﻝ وﺟودﻩ.
 أي ﻣﺳﺗﻧد ﻳﺛﺑت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﺎﻏﻝ اﻟﺟدﻳد.

 -7طﻠب ﺗﻛﻠﻳف ﻣﺷﺗري )ﻳﻘدم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺎﻟك أو وﻛﻳﻠﻪ(
 ﺻورة ﻋن ﻋﻘد اﻟﺑﻳﻊ اﻟﻣﻣﺳوح أو إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺑﻳﻊ.

ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻘدم اﻟﻣﺷﺗري ﺑطﻠب ﺗﻛﻠﻳﻔﻪ ﺑﺎﻟﺿرﻳﺑﺔ وذﻟك ﺑﻣوﺟب وﻛﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﻟك ﻣﺻدﻗﺔ
ﻟدى اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻌدﻝ.

 -8ﺗﺻرﻳﺢ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﺄﺟﻳر ﻏﻳر ﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﻳﺔ
 ﺻورة ﻋن ﻋﻘد اﻹﻳﺟﺎر.

 -9اﻹﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺗﺄﺟﻳرﻳﺔ
 ﺑﻳﺎن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺗﺄﺟﻳرﻳﺔ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﻌﺗرض ﻋﻠﻳﻪ.

 أي ﻣﺳﺗﻧد ﻳﺛﺑت ﺻﺣﺔ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻹﻋﺗراض.
-10

اﻹﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎدﻳﺔ

 أي ﻣﺳﺗﻧد ﻳﺛﺑت ﺻﺣﺔ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻹﻋﺗراض.

-11اﻹﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﺻﺎﻋدﻳﺔ

 أي ﻣﺳﺗﻧد ﻳﺛﺑت ﺻﺣﺔ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻹﻋﺗراض.
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ﺗﺻرﻳﺢ إﺣﺗﻼﻝ أو طﻠب إﻋﻔﺎء ﻣن ﺿرﻳﺑﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺑﻧﻳﺔ أو وﻗف اﻟﺿرﻳﺑﺔ

 اﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺎﻏﻝ ﻣﺣﺗﻼً ﻟﻠﻌﻘﺎر.

 أو إﻓﺎدة ﺗﺛﺑت ﺗﺎرﻳﺦ ﺑدء اﻹﺣﺗﻼﻝ وﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺗﻬﺎﺋﻪ ﺻﺎدرة ﻋن:
 -و ازرة اﻟﻣﻬﺟرﻳن .

 أو اﻟﺑﻠدﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ. أو اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺣﻳث ﻻ ﺗوﺟد ﺑﻠدﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗذﻳﻝ اﻹﻓﺎدة ﺑﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﻘﺎم. ﻧﺳﺧﺔ ﻋن ﻣﺣﺿر اﻹﺧﻼء اﻟﻣﻧظم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻘوى اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.-13

ﺗﺻرﻳﺢ إﻋﻔﺎء

 اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﺗوﻓر ﺷروط اﻹﻋﻔﺎء.
-14

ﺗﺻرﻳﺢ ﻫدم أﺑﻧﻳﺔ أو ﺗﺧرﻳﺑﻬﺎ
 أي ﻣﺳﺗﻧد ﻳﺛﺑت اﻟﺷﻐور ﻗﺑﻝ اﻟﻬدم.
 ﺻورة ﻋن ﻋﻘد اﻹﻳﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗوﻓﻰ رﺳم اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 ﺻور ﻋن اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻋن اﻹﻳﺟﺎرة.

 ﻧﺳﺧﺔ ﻋن ﻗرار وﺿﻊ اﻟﻳد ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻹﺳﺗﻣﻼك ﻣن اﻟدوﻟﺔ.
 ﺻورة ﻋن وﺻﻝ اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﺎﻟﻬدم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻠدﻳﺔ.
-15

طﻠب إﺧراج ﻋن ﻧطﺎق اﻟﺿرﻳﺑﺔ

 إﻓﺎدة ﻣن ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ ﻋن ﻣدى ﺗوﻓر ﺷروط اﻹﺧراج.

اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫذﻩ اﻟو ازرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘرار
أو اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺄﺗﻠف ﻣﻊ ﻣﺿﻣوﻧﻪ.

اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ :ﻳﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﻘرار ﻣن ﻳﻠزم.

